งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน โดยดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน จัดทาแผนการดาเนินงานตามตัว
บ่ งชี้ ติดตามผลการดาเนิ น งาน สรุ ป ผลและรายงานผลการด าเนิ นงาน งานประกั นคุณ ภาพการศึ กษา
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ต้องดาเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุน ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
ส านั กงานวิท ยาเขตตรั ง และใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นากรบริห ารจั ดการหน่ว ยงานสนั บสนุน ให้ เกิ ด
ประสิทธิผลและนาไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละ 80 การบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรสานักงานวิทยาเขตตรัง
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสานักงานวิทยาเขตตรังทุกคน

การบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาสนับสนุน

ที่

ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

แต่ ง ตั้ ง ค าสั่ ง คณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่งชี้ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนับสนุน

30 นาที

ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการ ถ่ายทอด
ตัวบ่งชี้และรายละเอียดตัวบ่งชี้
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หน่วยงานสนับสนุน

3 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

จัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (แบบฟอร์ม)

5 วัน

สรุปผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้เป้าหมายคุณภาพ

3 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เริ่มต้น

1.
แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ

2.

3.
4.

ถ่ายทอดตัวบ่งชี้

5.
รายงานผลการดาเนินงาน

จัดทารายงานผลการดาเนินงาน 1 วัน
ตามตัวบ่งชี้
(แบบฟอร์มรายงาน SAR)

ที่
ผังกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

1.
แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการ
2.
3.

4.
5.

ออกแบบประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

6.
แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจ

แต่ ง ตั้ ง ค าสั่ ง คณะกรรมการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจการ
ให้บริการ

30 นาที

ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะกรรมการฯ ออกแบบ
3 ชั่วโมง
ประเมินความพึงพอในการ
ให้บริการ
จั ด ท า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม
5 วัน
อนุเคราะห์ส่งแบบสารวจความ
พึงพอใจของผู้ รับบริ การ ไปยั ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น สั ง กั ด
วิทยาเขตตรัง
3 ชั่วโมง
สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

จัดทารายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการ

1 ชั่วโมง

บั น ทึ ก ข้ อ คว ามแจ้ ง ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจการ
ให้ บ ริ ก ารไปยั ง งาน ในสั ง กั ด
สานักงานวิทยาเขตตรัง

1 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภาคผนวก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน

2. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพ
3. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
4. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ ............../๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน
รายงานผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2562
.....................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะดาเนินการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน รายงานผลการดาเนินงานและ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 สาหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2562 เพี่อให้การ
ดาเนิ น งานดัง กล่ าวเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ยและมีประสิ ทธิภ าพ จึ งแต่ง ตั้งคณะกรรมการดาเนิน งาน
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
ประธานกรรมการ
2. นางอุษา ศรีเจริญ
รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาราญ โชคสวัสดิกร
กรรมการ
4. นางเมธาพร หิรัญวงศ์
กรรมการ
5. นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ สนิทปู่
กรรมการ
7. นางสาวกชธินันท์ ทองคา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การดาเนินงานและการรายงานผลการ
ประเมินตนเองเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. กากับดูแลตัวบ่งชี้ในการดาเนินงานและแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
2. คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้และรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางสาววราภรณ์ นิเวศวงษ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางสาวกชธินันท์ ทองคา

ด้านที่ 1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางนัดดาพร ชัยพล
ด้านที่ 1.4 กิจกรรม 5ส+
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานกิจกรรม 5ส+ ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางหมวย แสงสีจันทร์
: นางสาวกชธินันท์ ทองคา
ด้านที่ 1.5 การสื่อสารองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นายเก่งการ ธรรมเนียม
: นางสาวพิชญา ห้าหยัง
ด้านที่ 1.6 การบริหารจัดการองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางสาวเรณู มากนคร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางสาวเรณู มากนคร
2.2 มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
สานักงานวิทยาเขตตรัง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6.1 มีระบบและกลไกการเบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
: นางนิรมล คงชู
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สั่ง ณ วันที่
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี)
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สานักงานวิทยาเขตตรัง

แบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร “กำรให้บริกำรของสำนักงำนวิทยำเขตตรัง”
**********************************************************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้ตรงกับความเป็นจริง
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
 21-25 ปี
 41-45 ปี

2) อายุ

3) การศึกษา  ปวช.
4) ตาแหน่ง

 อาจารย์

 26-30 ปี
 46-50 ปี

 31-35 ปี
 51-55 ปี

 ปวส.

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท

 บุคลากรสายสนับสนุน

 36-40 ปี
 55 ปีขึ้นไป
 ปริญญาเอก

 นักศึกษา

5) สังกัด
 สานักงานวิทยาเขตตรัง  สถาบันวิจัยและพัฒนา
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
5 = พอใจมากที่สุด

4 = พอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไม่พอใจ

1= ไม่พอใจเลย

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
1.2 มีความสะดวกรวดเร็ว และระยะรอคอยของการให้บริการ
1.3 มีการให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
1.4 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนา ขั้นตอนการให้บริการ
1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ประกาศขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
1.6 มีความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น ใครมาก่อนให้บริการก่อนตามลาดับคิว
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
2.1 เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาท การพูดจา ด้วยถ้อยคาและน้าเสียงสุภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

2.3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ
2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคาถาม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2.6 เจ้าหน้าที่สามารถรับเรื่องและประสานงานแทนกันได้ในเบื้องต้น
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 มีช่องทางเลือกให้บริการได้หลายรูปแบบ
3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
3.3 มีความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
3.4 มีความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวก
3.5 มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1) คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให้คะแนนการให้บริการ…………………………...…………คะแนน
2) สิ่งที่ ประทับใจ ในการได้รับการบริการจาก “สานักงานวิทยาเขตตรัง” คือ
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) สิ่งที่คิดว่า ควรมีการปรับปรุง ที่เกี่ยวกับการบริการ คือ
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสายสนับสนุน
SELF ASSESSMENT REPORT : SAR
ประจาปีการศึกษา ...........
(1 มิถุนายน ... - 31 พฤษภาคม ...)

ชื่อหน่วยงาน …………………..
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(หน่วยงานสามารถใส่ภาพประกอบปกได้ตามความเหมาะสม)

คานา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาระสาคัญของคานา โดยสังเขป ประกอบด้วย
1) ความสาคัญของการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
2) วัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง
3) กระบวนการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง

หน่วยงาน........................................................
เดือน........................... พ.ศ. ..............

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
คาชี้แจง
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 มาตรฐานของหน่วยงานสายสนับสนุน
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ด้านที่ 1 คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1.2 ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน
ด้านที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร
ด้านที่ 3 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 4 กิจกรรม 5ส+
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานกิจกรรม 5ส+ ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 5 การสื่อสารองค์กร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ด้านที่ 6 บริหารจัดการองค์กร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสาร

หน้า
ด้านที่ 6 บริหารจัดการองค์กร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มาตรฐานที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชีท้ .ี่ .... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ)
ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน
ภาคผนวก

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................
ตารางที่ 2 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................
ตารางที่ 3 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................
ตารางที่ 4 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................
ตารางที่ 5 (โปรดระบุชื่อ)..........................................................................................................

คาชี้แจง
คาชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบ 5 ส่วน
สรุปสาระสาคัญ ได้แก่
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
3. มาตรฐานของหน่วยงานสายสนับสนุน
4. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานสายสนับสนุน
5. แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน

ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพของ (ระบุชื่อหน่วยงาน).........................ในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน โดยสังเขป
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. แสดงผลการประเมินทั้ง 2 มาตรฐาน ลักษณะเชิงบรรยาย อาจมีตารางประกอบขอสังเขป
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัย
กาหนด
ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 : ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน
ด้านที่ 1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 :การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร
ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 : ระดับคุณภาพในการดาเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
ด้านที่ 1.4 กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 : ระดับคุณภาพในการดาเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
ด้านที่ 1.5 การสื่อสารองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ด้านที่ 1.6 บริหารจัดการองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.2 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน)
ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน)

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ......
.......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
ร้อยละ......
ร้อยละ.....

คะแนน
(เต็ม 5)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
(เต็ม 5)

ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน)
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพ
0.00 – 1.50
1.51 - 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

1) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
1.1 มาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
1.2 มาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้
1.2.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.2.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.2.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.2.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"
1.2.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้

2) จุดเด่น
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
3) จุดที่ควรพัฒนา
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
4) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ได้แก่
2.1.1 ที่ตั้ง
2.1.2 ประวัติหน่วยงานโดยสังเขป
2.2 แผนภูมิการบริหาร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่
2.3.1 ข้อมูลบุคลากร
2.3.2 ข้อมูลงบประมาณ
2.3.3 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของ
หน่วยงาน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.5 ความร่วมมือ/ผลงาน/แนวปฏิบัติที่ของหน่วยงาน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3
มาตรฐานของหน่วยงานสายสนับสนุน
มาตรฐานของ (ระบุชื่อหน่วยงาน)..............................................................ประกอบด้วยมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ด้านที่ 1 คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
ทธศาสตร์
ฒนามหาวิทยาลั
ตัตามแผนยุ
วบ่งชี้ที่ 1.1.2
ระดับกคุารพั
ณภาพในการให้
บริกยารของหน่วยงานสายสนับสนุน
ด้านที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร
ด้านที่ 3 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 4 กิจกรรม 5ส+
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานกิจกรรม 5ส+ ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 5 การสื่อสารองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
่อการบริ
ารจัดการภายในหน่
วยงาน
ด้านที่ 6เพืบริ
หารจัดหการองค์
กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สืตั่อวบ่สาร
งชี้ที่ 1.6.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิ
าหนด วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานที
่ 2 พัทยาลั
นธกิยจกของหน่
ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ)
ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ)
ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ)
ตัวบ่งชี้ที่..... (ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบ)

ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่ ว ยงาน..................................รายงานการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.1.1 ด้านที่ 1 คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1) รายงานผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง.....................................................................
................................................................................................................................................. .......
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) จุดเด่น
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.1.2 ด้านที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1) รายงานผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) จุดเด่น
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.1.3 ด้านที่ 3 การจัดการความรู้
1) รายงานผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) จุดเด่น
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.1.4 ด้านที่ 4 กิจกรรม 5ส+
1) รายงานผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .........
2) จุดเด่น
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.1.5 ด้านที่ 5 การสื่อสารองค์กร
1) รายงานผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) จุดเด่น
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.1.6 ด้านที่ 6 บริหารจัดการองค์กร
1) รายงานผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) จุดเด่น
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.2 มาตรฐานที่ 2 พั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย
1) รายงานผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/แสดงตาราง...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2) จุดเด่น
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3) จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.3 ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนรายตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน
การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดาเนินงาน
ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ อ านวยความสะดวก
ลดขั้นตอน ระยะเวลาและทรัพยากรของหน่วยงานในการให้บริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ.....
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565) ที่มุ่งเน้นผล
ผลการดาเนินงาน :
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
..............................................................................................................................................................................
ตารางที่......แสดงจานวนตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ประจาปีงบประมาณ
รายการ
จานวน
1) จานวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ประจาปีงบประมาณ...ทั้งหมด (หน่วยงานรับผิดชอบ)
2) จานวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ประจาปีงบประมาณ...ที่บรรลุเป้าหมาย
3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย (ข้อ 2 ÷ข้อ 1 × 100)
เกณฑ์การประเมิน

:

จานวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณทั้งหมด

X 100

โดยการแปลงค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยกาหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 100
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

ค่าร้อยละ
...............

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลาดับเอกสาร
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง)

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
(เต็ม 5)

ค่าร้อยละ.......

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบัติงานประจาปี (ตัวอย่าง)

แนวทางการรวบรวมข้อมูล :
1. เอกสารการกาหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในรอบปีงบประมาณ เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น
2. เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ฯ/หน่ ว ยงาน มี ร ะบบและกลไกการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
3. เอกสารที่แสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปสู่การปฏิบัติ เช่น คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ และความเชื่อถือ
ได้ของข้อมูล ที่ได้รั บ รวมถึง ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล การมีส่ วนร่ว มของ
ผู้บริหารในแต่ละระบบของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2

: ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การคิดรอบปี ปีการศึกษา......
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นทีสาคัญ 3 ประเด็น คือ
1)
2)
3)
4)

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน :
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
ตารางที่........แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
รายการ
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
เฉลี่ย (ร้อยละ)
คะแนน

คะแนน
xx
xx
xx
xx
xx

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้คะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน (ถ้ามี)

ครั้งที่ 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80% มีค่าคะแนน = 5 คะแนน
ครั้งที่ 2 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ากว่าร้อยละ 90% มีค่าคะแนน = 5 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับคุณภาพในการให้ บริ การของ
หน่วยงานสายสนับสนุน

ร้อยละ....

ระดับคะแนน...

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลาดับเอกสาร
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง)

คะแนน
(เต็ม 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย/ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบัติงานประจาปี (ตัวอย่าง)

แนวทางการรวบรวมข้อมูล:
1. มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุม 3 ประเด็นที่กาหนด
2. มีการกาหนดช่วงเวลาในการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ชัดเจน เหมาะสมกับ
ภารกิจของหน่วยงาน
3. มีเอกสารหรือรายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจาปี
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์

 ด้านที่ 1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น มีการกากับ ติดตามและดาเนินการบริห ารจัดการความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายใน ตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1

: ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสายสนับสนุน มีการกากับ ติดตามและดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสใน
การเกิด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกาหนด แต่
ดาเนินการไม่ครบทุกกระบวนการ
2. มีการดาเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ทุ ก
กระบวนการ
3. มีการดาเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกกระบวน
มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลง และรายงาน
ผลการดาเนินงานมายังมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. มีการดาเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ทุ ก
กระบวนการ มีผลการบริหารความเสี่ยงลดลง
อย่ า งน้ อ ย 2 ประเด็ น และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานมา ยั ง มหา วิ ท ยาลั ยภ ายใ น
ระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
5. มีการดาเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ห น ด ทุ ก
กระบวนการอย่ างต่อเนื่ อง มีผลการบริ ห าร
ความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 2 ประเด็น มีการ
รายงานผลการดาเนินงานมายังมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดและสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้าหรือดาเนินการ
ไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3

รายการหลักฐาน

คะแนน 4

คะแนน 5

ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1 ข้อ
มาตรฐาน 2 ข้อ
มาตรฐาน 3 ข้อ
มาตรฐาน 4 ข้อ
มาตรฐาน 5 ข้อ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยง

……ข้อ

.....ข้อ

คะแนน
(เต็ม 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2

: การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสายสนับสนุน มีการกากับ ติดตามและดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามระบบและกระบวนการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ
บริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสใน
การเกิด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนินการวางระบบการควบคุม
ภายในที่คลอบคลุม การดาเนินงานทุก
ภารกิจของหน่วยงาน
2. หน่ ว ยงานมี ก ารด าเนิ น งานและ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในตาม
มาตรฐานการคว บคุ ม ภ ายในตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. หน่วยงานมีการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นหรือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
4. มี ก ารด าเนิ น การตามแผนปรั บ ปรุ ง
โดยมี ก ารถ่ า ยทอดให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดและมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
5. มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารจั ด ท ารายงานตาม
รู ป แบบตามมาตรฐานที่ ก าหนดและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงานตามระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

:
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1 ข้อ
มาตรฐาน 2 ข้อ
มาตรฐาน 3 ข้อ
มาตรฐาน 4 ข้อ
มาตรฐาน 5 ข้อ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

การวางระบบควบคุ ม ภายในเพื่ อ
พัฒนาองค์กร

…..ข้อ

.....ข้อ

คะแนน
(เต็ม 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

 ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้
หน่ ว ยงานสายสนั บสนุ น มีการกากับ ติดตาม และดาเนินการการจัดการความรู้ตามระบบและ
กระบวนการของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง องค์ ค วามรู้ อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน ส่ ง เสริ ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการ จัดเก็บ สงวน รักษา และเผยแพร่ องค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 : ระดับคุณภาพในการดาเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การคิดรอบปี ปีการศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ใน
หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการดาเนิน การบริห ารจั ดการความรู้ ตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลัย กาหนด แต่มีการ
ดาเนินการไม่ครบทุกกระบวนการ
2. มีการดาเนิน การบริ หารจัดการความรู้ตาม
กระบวนการที่ม หาวิ ทยาลั ย กาหนด ครบทุ ก
กระบวนการ
3. มีการดาเนินงานตามข้อ 2 และมีผลการสรุป
องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีรวบรวมและเผยแพร่
อย่างเป็นระบบผ่านคลังความรู้ของหน่วยงาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. การดาเนินงานตามข้อ 3 และมีการนาองค์
ความรู้จากคลังความรู้ไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5. มี ก ารด าเนิ น งานตามข้ อ 4 และมี ผ ลการ
ประเมิ น การน าองค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ง านหรื อ

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ที่
ส่ ง ผลต่อ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการท างาน
อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3

รายการหลักฐาน

คะแนน 4

คะแนน 5

ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1
มาตรฐานข้อ 1-2
มาตรฐานข้อ 1-3
มาตรฐานข้อ 1-4
มาตรฐานข้อ 1-5

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับคุณภาพในการดาเนินการการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ต า ม ร ะ บ บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย

……ข้อ

.....ข้อ

คะแนน
(เต็ม 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

 ด้านที่ 1.4 กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)
หน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และด าเนิ น การกิ จ กรรม 5ส+ ตามระบบและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาการดาเนินการ
กิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน สู่ระดับมาตรฐานสากล (Thailand 5S Award 2018)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1

: ระดับคุณภาพในการดาเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของมหาวิทยาลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
การคิดรอบปี ปีการศึกษา...
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นระบบ
ระเบียบ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน โดยกาหนดให้มีการจัดกิจกรรม 5ส+ เป็นกิจกรรมพื้นฐานของ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหน่วยงานและทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อ เป็ น การพั ฒ นาคุ ณภาพ โดยน าระบบ 5ส+ มาใช้เ ป็ นเครื่ องมือ ในการกากับ ดู แ ล ทุก พื้น ที่ข อง
มหาวิทยาลัยฯ
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ก าหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการ
ดาเนินงานกิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
กิจกรรม 5ส+ ของหน่วยงาน โดยระบุหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. มีการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่อง
4. มีผลการประเมินของหน่วยงานในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+ (ร้อยละ 85)
5. มีการนาผลการประเมินกิจกรรม 5ส+ และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดาเนินงาน
6. ได้รับรางวัลการประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ ระดับมหาวิทยาลัย
7. ได้รับรางวัลการประเมินผลการดาเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3

คะแนน 4

รายการหลักฐาน

คะแนน 5

ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1-2
มาตรฐานข้อ 1-3
มาตรฐานข้อ 1-5
มาตรฐานข้อ 1-6
มาตรฐานข้อ 1-7

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดั บ คุ ณ ภาพในการด าเนิ น งาน
กิ จ กรรม 5ส + ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย

…….ข้อ

.....ข้อ

คะแนน
(เต็ม 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

 ด้านที่ 1.5 การสื่อสารองค์กร
หน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น มีก ารด าเนิน การพั ฒ นาช่อ งทางในการเผยแพร่ ข้อ มูล ข่ าวสารในการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตามแนวทางการจัดการองค์กร
สมั ย ใหม่ ทั้ งนี้ เพื่ อขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ทยาลั ย ไปสู่ อ งค์ก รสมั ยใหม่ จ าเป็น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ องน าวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุนในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนผ่าน
องค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา.....
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์หรือออกแบบ
หรือพัฒ นาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศให้ ตรงกับความต้องการใช้งาน ทาให้ข้อมูลและสารสนเทศ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนาไปใช้งานได้จริง และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ผลการดาเนินการ :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีร ะบบฐานข้อมูล หรื อระบบสารสนเทศที่
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ ของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทางาน
3. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ตามข้อ 1 เพื่อให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอกอย่าง
เหมาะสม
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และนา
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้งานระบบ

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
หรือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
5. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์ ดาเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน 1 ข้อ
มาตรฐาน 2 ข้อ
มาตรฐาน 3 ข้อ
มาตรฐาน 4 ข้อ
มาตรฐาน 5 ข้อ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ห รื อ ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ภายในหน่วยงาน

…….ข้อ

.....ข้อ

คะแนน
(เต็ม 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

 ด้านที่ 1.6 บริหารจัดการองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความสาคัญและมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรใน
ปัจ จุบั นให้เป็ นระบบบริ หารจั ดการสมัย ใหม่ หน่ว ยงานสายสนับสนุน จาเป็นต้องมีการดาเนินการพัฒ นา
บุ คลากรในด้านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และการสื่ อสาร อี กทั้งด้านการพัฒ นาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อขับเคลื่ อ น
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสมัยใหม่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร การพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษเข้ามามีส่วนช่วยและสนับสนุน ในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรเป็น
ระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ภายใต้ความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและความสอดคล้องของสภาวการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1

: ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ...
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เตรียมพร้อมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
ผลการดาเนินงาน :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตารางที่......แสดงจานวนตัวบ่งชี้จานวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
รายการ
จานวน
1) จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2) จานวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร
3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย (ข้อ 2 ÷ข้อ 1 × 100)
หมายเหตุ
นิยาม บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาตามภาระ
งานที่รับผิดชอบ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็น ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการหรือ ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจา
2. ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เข้าทางานในหน่วยงานโดยใช้วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี (ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานที,่ พนักงานฟาร์มหรือ เทียบเท่า เป็นต้น)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. บุคลากรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เกณฑ์การประเมิน :

จานวนบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลและการสื่อสาร
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

X 100

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัล และ
การสื่อสาร

ร้อยละ....

ร้อยละ...

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลาดับเอกสาร
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง)

คะแนน
(เต็ม 5)

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบัติงานประจาปี (ตัวอย่าง)

แนวทางการรวบรวมข้อมูล :
1. ดาเนินการดึงข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ
2. รายงานข้อมูลทุกรายไตรมาส
3. หลักฐานจากการเข้ารับการฝึกอบรม

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.2 : ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ส อบผ่ า นสมรรถนะด้ า นภาษาอั ง กฤษที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
การคิดรอบปี ปีงบประมาณ...
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรีวิชั ย ต้ องการยกระดั บคุณ ภาพการศึกษาและบุค ลากรให้ มี
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ จึงได้นา โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้ายตนเอง SPEEXX มาใช้พัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร ซึ่งบุคลากรต้องเข้าใช้งานโปรแกรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference
for Language: CEER) อย่างน้อย 1 หลักสูตร จาก 8 หลักสูตรประกอบด้วย A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2,
C1.1, C1.2 โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้โปรแกรม SPEEXX เป็นเครื่องมือในการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากร โดยกาหนดเกณฑ์บุคลากรสายสนับสนุนสอบผ่านระดับ A1 ขึ้นไปภายหลังจากการใช้งาน
โปรแกรมเป็นระยะเป็นเวลา 1ปี
ผลการดาเนินงาน :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตารางที่.....แสดงจานวนตัวบ่งชี้บุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
รายการ
จานวน
1) จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
2) จานวนบุคลากรที่สอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
3) ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย (ข้อ 2 ÷ข้อ 1× 100)
เกณฑ์มาตรฐาน

:

1. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น พั ฒ นาตนเองอย่ า งน้ อ ย 1 หลั ก สู ต รจากผลการสอบวั ด ระดั บ
ภาษาอังกฤษ (Placement test) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

:
1. คานวณค่าร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยกาหนด

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

X 100

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี้

เป้าหมายปี …..

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ร้อยละ....

ร้อยละ...

เอกสารหลักฐาน :
หมายเลขเอกสาร
ตัวย่อของหน่วยงาน-ตัวบ่งชี้-รหัสลาดับเอกสาร
IA&QA-1.1.1-01 (ตัวอย่าง)

คะแนน
(เต็ม 5)

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย/
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบัติงานประจาปี (ตัวอย่าง)

แนวทางการรวบรวมข้อมูล :
หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ
นิยาม บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาตามภาระ
งานที่รับผิดชอบ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็น ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการหรือ ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจา
2. ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เข้าทางานในหน่วยงานโดยใช้วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี (ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานอาคารสถานที,่ พนักงานฟาร์มหรือ เทียบเท่า เป็นต้น)

มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนที่สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงาน
กาหนดนโยบายการประกัน คุ ณ ภาพ และใช้ เ ป็น แนวปฏิ บัติ ใ นการดาเนิ นงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้
หน่วยงานได้นาระบบประกันคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ

ตัวบ่งชี้ที่ .....(แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ)…………………………………………………………………………………………..
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
การคิดรอบปี:
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลการดาเนินงาน
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
เกณฑ์มาตรฐาน
:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ตารางแสดงผลการประเมินทั้ง 2 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัย
กาหนด
ด้านที่ 1.1 คุณภาพในการดาเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 : ระดับคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสายสนับสนุน
ด้านที่ 1.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 :การวางระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาองค์กร
ด้านที่ 1.3 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 : ระดับคุณภาพในการดาเนินการการจัดการความรู้ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
ด้านที่ 1.4 กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1 : ระดับคุณภาพในการดาเนินงานกิจกรรม 5ส + ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย
ด้านที่ 1.5 การสื่อสารองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ด้านที่ 1.6 บริหารจัดการองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.2 : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน)
ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน)
ตัวบ่งชี้ที่ ..... (ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน)
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวม

ระดับคุณภาพ
0.00 – 1.50
1.51 - 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ......
.......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
......คะแนน
ร้อยละ......
ร้อยละ.....

คะแนน
(เต็ม 5)

2) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
1.1 มาตรฐานที่ 1 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้
1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.1.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.1.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
1.2 มาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ แสดงดังนี้
1.2.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
1.2.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
1.2.3 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
1.2.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง"
1.2.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้
จานวน ............... ตัวบ่งชี้

3) จุดเด่น
............................................................................................................................. ............................
.............................................................................................................................................. ...........
4) จุดที่ควรพัฒนา
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
5) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา
.................................................................................................................................................. .......
........................................................................................................................... ..............................

ส่วนที่ 5
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของหน่วยงาน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของหน่วยงาน (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

ภาคผนวก

